
                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ            
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 
        29ης   OKTΩΒΡΙΟΥ 2020  

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  7

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών ( Λ. Καλυβίων 2, 
3ος όροφος - Λαμία) σήμερα 29 Οκτωβρίου   2020 , ημέρα  Πέμπτη και  ώρα 10:30 π.μ. 
με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής ΄΄e-presence΄΄, συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση 
η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης, που συγκροτήθηκε  με την 205/2019 (αρ. πρ. 
7/ 30-09-2019) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας , 
ύστερα από την αριθμ.: 221031/555/22-10-2020  πρόσκληση του προέδρου, που 
επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 για να 
αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
                                                                                                                                                                  
ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση 6ου πρακτικoύ συνεδριάσεως στις  28 / 09/ 2020.
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης κος Κυρμανίδης 
Ηλίας.

ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Παράλληλα έργα 
Λιανοκλαδίου, Δ.Δ. Λυγαριάς του Δήμου Λαμιέων στο Ν. Φθιώτιδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. 
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Μελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ΄΄ 
Διευθέτηση ποταμού Κηρέα στη Δ.Ε. Κηρέα ΄΄ στη Δ.Ε. Κηρέως του   Δήμου Μαντουδίου - 
Λίμνης - Αγ. ΄Αννας στο Ν. Ευβοίας  .
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. 
Τερζής Αντώνης. 

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  του έργου΄΄ Διευθέτηση   
Σαρανταπόταμου΄΄  στο   Δήμου  Ερέτριας στο Ν. Ευβοίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. 
Τερζής Αντώνης.  

ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ΄΄ Διευθέτηση 
Μεσσάπιου Ποταμού΄΄ στο Δήμο Διρφύων - Μεσσαπίων Ν. Ευβοίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. 
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων γιά την Περιβαλλοντική 
αδειοδότηση υφιστάμενου Σ.Β.Κ.Τ., της εταιρείας <<WIND HELLAS - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
ΑΕΒΕ>> με διάνοιξη δρόμου πρόσβασης, με κωδική ονομασία θέσης <<1204870 



ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΟΝ 2>> στη θέση << ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΛΑΓΙΑ >>, Δ.Ε. Μαρμαρίου του 
Δήμου Καρύστου  Ν. Ευβοίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. 
Τερζής Αντώνης. 

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της εταιρείας  
ΓΟΥΡΝΗ Ζ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος θέση  “ΒΛΑΝΤΗ ” Ερέτρια του 
Δήμου  Ερέτριας στο Ν. Ευβοίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. 
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου 
σχιστολιθικών πλακών της ΄΄ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΠΕ ΄΄ στη θέση ΄΄ ΞΕΜΑΡΤΙΣΜΑ ΄΄ 
ΤΚ Πετριών ΔΕ Δυστίων   Δήμου  Κύμης - Αλιβερίου Ν. Ευβοίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. 
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 98.000 κοτόπουλων πάχυνσης , 
ιδιοκτησίας των Χρήστου και Βιργινίας Χρ. Ζαμπέλη, με ενοικιαστή την εταιρεία ΄΄ 
CENTRAL FARMS I.K.E. ΄΄    στη θέση «ΜΝΗΜΑ ΚΑΤΗ»,  Τ.Κ. Βαθέως της Δημοτικής 
Ενότητας Αυλίδος, του Δήμου Χαλκιδέων Ν. Ευβοίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. 
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για  την αδειοδότηση: 
α) μετατόπιση και επέκταση υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης (από 20 στρέμματα 
σε θαλάσσια έκταση 40 στρέμματων), β)  χερσαίων  εγκαταστάσεων υποστήριξης της 
μονάδας σε δημόσια χερσαία έκταση και γ)  χερσαίων  εγκαταστάσεων  εντός της ζώνης 
αιγιαλού, στη θέση «Κατσούλη», του Δήμου Καρύστου Νομού Ευβοίας, της εταιρείας 
«BLUE FARM ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ Α.Ε.» 
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. 
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  για την ίδρυση 
πλωτής μονάδας πάχυνσης σε θαλάσσια έκταση 40 στρεμμάτων, στη θέση ΄΄  Β.Δ. Νήσου 
Φονιάς΄΄, Δ.Ε. Θίσβης, του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας,της εταιρείας ΄΄ 
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Α.Ε ΄΄.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. 
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) γιά την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση  πτηνοτροφικής μονάδας  δυναμικότητας  50.000 κοτόπουλων  πάχυνσης, 
ιδιοκτησίας  της  εταιρείας <<ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ  ΡΙΤΣΩΝΑΣ  ΕΠΕ>>  στη θέση  << Μνήμα 
Κάτη>>  ,Τ.Κ  Βαθέως , Δημοτικής  Ενότητας  Αυλίδος , του Δήμου  Χαλκιδέων Ν. Εύβοιας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. 
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση Μελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ανανέωση 
απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, μετατόπιση και εκσυγχρονισμό υφιστάμενης  
πλωτής μονάδας πάχυνσης σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων, στην θέση «Ακρωτήρι 



Παπαδιάς», Τ.Κ. Λάρυμνας, Δ.Ε. Οπουντίων,του Δήμου Λοκρών, Νομού Φθιώτιδας, της 
εταιρείας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ Α.Ε.».
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. 
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τροποποίηση και 
ανανέωση της ΑΕΠΟ της βιομηχανικής μονάδας κατεργασίας ελαιοπυρήνων και ξήρανσης 
φυτικής μάζας της εταιρείας  “ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.E.Β.Ε” που βρίσκεται και 
λειτουργεί στη θέση “ΒΛΑΧΟΘΑΝΑΣΑΚΗ ”, Τοπικής Κοινότητας Βαθέως Δ.Ε. Αυλίδας, του 
Δήμου  Χαλκιδέων στο Ν. Ευβοίας. 
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. 
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 6 ΜW της ΄΄ ECO VAR POWER O.E ΄΄ στη θέση 
΄΄ Κούτρης ΄΄   Δ.Ε. Λιδωρικίου του  Δήμου Δωρίδας στο  Ν. Φωκίδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. 
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 29,4ΜW της  ΄΄ ENERGY TRADING ΑΕ ΄΄ στη 
θέση ΄΄ ΚΟΡΥΦΗ΄΄  ΔΕ Δεσφίνας του  Δήμου Δελφών στο   Ν. Φωκίδας. 
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. 
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 18ΜW της εταιρείας ΄΄ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ. ΄΄στις θέσεις << ΜΥΤΙΚΑΣ >> και  << ΞΕΡΑΚΙΩΝΑ >> των  
Δήμων Αλιάρτου- Θεσπιέων και  Λεβαδέων  στο Ν. Bοιωτίας. 
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. 
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 18ΜW της εταιρείας ΄΄ ΑΡΕΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
Α.Ε. ΄΄ στη θέσΗ <<Αγ. Βασίλειος >>  του  Δήμου Αλιάρτου- Θεσπιέων  στο Ν. Bοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. 
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 21ΜW της εταιρείας ΄΄ ΚΑΔΜΕΙΟΣ ΑΝΕΜΟΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΄΄ στη θέση << ΖΑΓΑΡΑΣ >>  των  Δήμων Θηβαίων και Αλιάρτου - 
Θεσπιέων  στο Ν. Bοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. 
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου  ΄΄ Μονάδα 
Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων 
(ΧΥΤΥ) Χαλκίδας ΄΄    στη θέση « ΠΕΙ ΔΟΚΟΥ», του Δήμου Χαλκιδέων Π.Ε Ευβοίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. 
Τερζής Αντώνης.



Δεδομένου ότι η εν λόγω συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω 
της εφαρμογής ΄΄e-presence΄΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων στην έδρα της Περιφέρειας, 
με φυσική παρουσία στο χώρο παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της επιτροπής κ. Κυρμανίδης 
Ηλίας, ο αντιπρόεδρος της επιτροπής κ. Πατσιούρας Γεώργιος, ενώ μέσω ΄΄e-presence΄΄ 
συμμετείχαν τα μέλη:

 
κ. Αναγνώστου Μαρία  , Π.Σ. , τακτικό μέλος
κ. Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος
κ. Βελισσαρίου Αναστάσιος , Π.Σ. , τακτικό μέλος
κ. Καραβασίλη Ιουλία , Π.Σ. , τακτικό μέλος
κ. Κοροπούλη - Κατσιμίχα Βασιλική, Π.Σ. , τακτικό μέλος
κ. Μπερμπερής Μωυσής, Π.Σ. , τακτικό μέλος
κ. Κούκουζας Ευάγγελος, Π.Σ. , αναπληρωματικό μέλος

παραβρέθηκε επίσης στη συνεδρίαση ο κ. Βούλγαρης Αντώνιος Περιφερειακός 
Σύμβουλος της παράταξης ΄΄ Ελεύθερη Στερεά ΄΄ μέσω  της εφαρμογής ΄΄e-presence΄΄ ο 
οποίος τοποθετήθηκε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.  

επίσης στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε με φυσική παρουσία στο χώρο ο κ. Τερζής 
Αντώνης, Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού.

Χρέη γραμματέα εκτέλεσε η Αλεξοπούλου Δέσποινα, υπάλληλος της Περιφέρειας Στ. 
Ελλάδας, κλάδου ΤΕ Μηχανικών Δομικών Έργων  με βαθμό Α΄ , που ορίσθηκε με την 
258579/3758/18-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.

Ύστερα από διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης:

Πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης η κα Καραβασίλη Ιουλία ζήτησε να 
καταγραφούν στο πρακτικό τα παρακάτω θέμα της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ:

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Υπενθύμιση – Αίτημα.
Στην προηγούμενη συνεδρίαση θέσαμε……
Με την ευκαιρία της σημερινής συνεδρίασης, ζητάμε να προσδιορισθεί το πότε θα γίνει 
συζήτηση ορισμένων βασικών ζητημάτων που έχουν μεγάλη σημασία για την Περιφέρεια 
της Στερεάς Ελλάδας..…
• Αντιπυρική, αντιπλημμυρική και αντισεισμική θωράκιση της περιοχής….. 
• Πως προχωράει ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ και ποιες αναγκαίες τροποποιήσεις χρειάζεται. 
• Πως εξελίσσονται τα σχέδια του κ. Μπακογιάννη για το ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ, που προβλέπουν σοβαρές αλλαγές στην χρήση της γης ικανοποιώντας την 
στρατηγική των μονοπωλίων.
• Πως προχωράει η διαδικασία χαρτογράφησης των βοσκοτόπων.
 Ζητάμε άμεσα να τοποθετηθεί ο πρόεδρος της Επιτροπής, αποσαφηνίζοντας τις 
προθέσεις του.
Ταυτόχρονα, ζητάμε την τοποθέτηση όλων των παρατάξεων του Περιφερειακού 
Συμβουλίου, που οφείλουν να κατανοήσουν την ανάγκη άμεσης συγκεκριμενοποίησης των 
παρεμβάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου σε αυτά τα σοβαρά θέματα…. Οφείλουμε να 
ενημερώσουμε τον λαό για ότι γίνεται και όσα πρόκειται να γίνουν.



Σήμερα επανερχόμαστε για ζητήσουμε τις συγκεκριμένες τοποθετήσεις όλων των μελών 
της Επιτροπής σε αυτά τα ζητήματα, μια και δεν αρκεί η αναφορά τους στο πρακτικό.
Επιμένουμε πως για αυτά τα ζητήματα πρέπει να γίνουν ειδικές συζητήσεις.
Πρέπει, ακόμη, να αξιολογηθεί η αδυναμία της Περιφέρειας να ελέγξει την εφαρμογή των 
περιβαλλοντικών όρων που τίθενται σε κάθε αδειοδότηση
Η δυνατότητα της να  παρακολουθεί σταθερά όλες τις παραμέτρους που συνθέτουν 
υγιεινές συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων της Στερεάς Ελλάδας. 

Ειδικότερο θέμα.

Στην τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση 
και αναδείχτηκε σε ιδιαίτερο πολιτικό ζήτημα το πως η Επιτροπή Περιβάλλοντος 
αντιμετώπισε το θέμα « Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού 
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ΄΄ C.N.I. AIΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΕΓΑΛΗ ΛΟΥΤΣΑ 
Α.Ε. ΄΄στη θέση << ΜΕΓΑΛΗ ΛΟΥΤΣΑ >> του Δήμου Λεβαδέων  στο Νομό Βοιωτίας ».
Φάνηκε πως η συγκεκριμένη απόφαση της Επιτροπής, που πάρθηκε κατά πλειοψηφία, 
δεν συμβαδίζει με την άποψη πολλών μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, που 
διερμήνευαν την κοινή γνώμη….
Δεν συμβαδίζει και με την προσδιορισμένη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου να 
αποδέχεται, για αυτά τα θέματα, την γνώμη των Δημοτικών Συμβουλίων….
Σε αυτές τις συνθήκες, η Περιφερειακή Αρχή, εξέφρασε την απαράδεκτη, πολιτικά, 
αντίληψη πως το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν νομιμοποιείται να αναπέμψει ένα θέμα για 
επανεξέταση στην Επιτροπή, που το ίδιο εξέλεξε για να εκπροσωπείται…. Δεν έθεσε το 
ζήτημα στο Περιφερειακό Συμβούλιο σε ψηφοφορία….
Με αυτά τα δεδομένα, σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, θεωρούμε σκόπιμο και πολιτικά 
αναγκαίο να προτείνουμε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος να επανεξετάσει ο συγκεκριμένο 
θέμα, παίρνοντας υπόψη και την συζήτηση που έγινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

***************************

Επίσης πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ο κος Μπερμπερής Μωυσής 
ζήτησε να καταγραφεί στο πρακτικό το παρακάτω θέμα:

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Θα ήθελα να σταθώ σε ένα από τα θέματα του 6ου Πρακτικού το θεμα 11 αναφορικά με την 
εγκατάσταση ανεμογεννητριών στη θέση Μεγάλη Λούτσα του Ελικώνα, που βέβαια έχουμε 
πολυκουβεντιάσει  και στην επιτροπή μας αλλά και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, πιο πολύ 
όμως κουβεντιάστηκε και  συνεχίζει να κουβεντιάζεται στην Τοπική κοινωνία.
Το ζήτημα βέβαια τυπικά έληξε και ισως κάποιος να ισχυριζόταν ότι πλεον έχει φύγει από 
τη σφαίρα των αρμοδιοτήτων μας. Ουσιαστικά όμως παρέμεινε ως ατυχές σημείο για το 
έργο της Επιτροπής μας, αφού ούτε να συνεννοηθούμε μπορέσαμε, αλλά ούτε και να 
πείσουμε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας.
Υπάρχουν ως νέα στοιχεία η εκπρόθεσμη βέβαια γνώμη της αρχαιολογικής υπηρεσίας 
καθώς και ένα νέο αίτημα των κατοίκων του Ελικώνα
Η απόφαση που έχουμε πάρει  είναι σε απόλυτη δυσαρμονία και ασυνέχεια και με τη 
γενική πολιτική κατεύθυνση της Περιφερειακής Αρχής αλλά και τις αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου.
Σαφώς και έχουμε πλήρη συναίσθηση της αυτονομίας του ρόλου μας ως όργανο αλλά και 
του καθενός από μας ξεχωριστά.



Όμως εδώ μας έστειλαν κάποιοι με την ψήφο τους και στο μέτρο του δυνατού πρέπει τις 
απόψεις αυτών των ανθρώπων σίγουρα να τις λαμβάνουμε υπόψη και ει δυνατόν να τις 
πραγματώνουμε.
Αυτονομία λοιπόν από το εκλογικό σώμα δεν υφίσταται και νομίζω πως στο μέλλον πρέπει 
να πορευτούμε αφουγκραζόμενοι την Κοινωνία των Πολιτών και με συνεννόηση και 
συνέπεια μεταξύ μας.
Ας μην απεμπολήσουμε τον πολιτικό ρόλο της επιτροπής μας καθιστώντας την απλώς μια 
ανούσια γραφειοκρατική διαδικασία έγκρισης τεχνοκρατικών εισηγήσεων ή ακόμα 
χειρότερα ένα απλό γραφειοκρατικό όργανο συσχετισμών. Μέχρι στιγμής και στον ένα 
αυτό χρόνο ζωής μας, νομίζω πως κάπως έτσι πορευτήκαμε απαντώντας με ένα ναι ή ένα 
όχι στις όποιες υπηρεσιακές εισηγήσεις και χωρίς να έχουμε ουσιώδη παρέμβαση στα 
σημαντικά. Με συναποδεκτή την σημασία της Περιβαλλοντικής προστασίας για την 
Περιφέρειά μας και με δεδομένο ότι υπάρχουν σημαντικά ζητήματα που μπορούν και 
πρέπει να αναδειχθούν, νομίζουμε πως πρέπει να θέσουμε σε διαρκή συζήτηση αυτά τα 
θέματα και στο βαθμό που είναι δυνατόν να έχουμε πολιτικό πλαίσιο και προτάσεις, 
υλοποιώντας έτσι και τον ουσιαστικό χαρακτήρα της επιτροπής μας. 
Βάζω λοιπόν στην κρίση του σώματος, για προ ημερησίας διάταξης εκ νέου συζήτησης και 
απόφασης για το θέμα της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στη Μεγάλη Λούτσα Ελικώνα.

***************************

Επίσης πρίν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης η κα Κοροπούλη - Κατσιμίχα 
Βασιλική ζήτησε   την επανεξέταση της « Έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ΄΄ C.N.I. AIΟΛΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ ΜΕΓΑΛΗ ΛΟΥΤΣΑ Α.Ε. ΄΄στη θέση << ΜΕΓΑΛΗ ΛΟΥΤΣΑ >> του Δήμου 
Λεβαδέων  στο Νομό Βοιωτίας » σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που προέκειψαν.

***************************

Κατόπιν των ανωτέρω τα μέλη της επιτροπής, κα Καραβασίλη Ιουλία, κος Μπερμπερής 
Μωυσής και η κα Κοροπούλη - Κατσιμίχα Βασιλική  ζήτησαν την επανεξέταση της 
Έγκριση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  του αιολικού σταθμού 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ΄΄ C.N.I. AIΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΕΓΑΛΗ ΛΟΥΤΣΑ Α.Ε. ΄΄στη 
θέση << ΜΕΓΑΛΗ ΛΟΥΤΣΑ >> του Δήμου Λεβαδέων  στο Νομό Βοιωτίας » και τη λήψη 
σχετικής απόφασης, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στοιχεία που προέκυψαν.

 Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο  πρόεδρος της επιτροπής κος Κυρμανίδης Ηλίας ο οποίος 
διαφώνησε με την επανεξέταση του θέματος και ζήτησε να τεθεί σε ψηφοφορία η πρόταση 
των μελών της επιτροπής.

ΘΕΜΑ 1ο - Εκτός Ημερήσιας Διάταξης : Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και 
Ανάπτυξης κος. Κυρμανίδης Ηλίας  εισηγήθηκε να τεθεί σε ψηφοφορία η πρόταση των 
μελών της επιτροπής για επανεξέταση του θέματος  και πρότεινε τη μη επαναφορά 
συζήτησης της Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 26,4ΜW της  ΄΄ C.N.I. AIΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΕΓΑΛΗ 
ΛΟΥΤΣΑ Α.Ε. ΄΄στη θέση << ΜΕΓΑΛΗ ΛΟΥΤΣΑ >> του Δήμου Λεβαδέων  στο Ν. Bοιωτίας, 
καθώς τα διαλαμβανόμενα στοιχεία που προέκυψαν:α) το απο 26-10-2020 έγγραφο του 
Συλλόγου Ελικωνίων Επαρχίας Λιβαδειάς 1975, (β)η με αριθμ. Πρωτ: 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΒΟΙΩ/ΤΒΜΑΜ/382463/268688/3725/449/22.10.2020 Απόφαση της 
Εφορίας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας, γ) το με αριθμ. πρωτ:  194568/23.10.2020 έγγραφο της 
Δ/νσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών ) δεν στοιχειοθετούν λόγους λήψης νέας 
απόφασης.



Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης κος. Κυρμανίδης 
Ηλίας. 

Η Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης αποφάσισε

 κατά πλειοψηφία

με 6 ψήφους υπέρ της( πρότασης του προέδρου)  και 3  κατά ( κου. Μπερμπερή Μωυσή, 
κας Καραβασίλη Ιουλίας και κας.  Κοροπούλη - Κατσιμίχα Βασιλικής)   να μη συζητηθεί το 
παραπάνω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, καθώς τα διαλαμβανόμενα στοιχεία δεν 
στοιχειοθετούν λόγους λήψης νέας απόφασης.
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ΘΕΜΑ 1ο : Η  Επιτροπή  Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης
 

ομόφωνα

 ενέκρινε τα πρακτικά συνεδρίασης της  28 / 09/ 2020. 
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Πρίν τη συζήτηση του κατωτέρου θέματος το μέλος της επιτροπής  κα Καραβασίλη Ιουλία 
πρότεινε την αναβολή της συζήτησης για τη λήψη γνώμης της Τεχνικής Υπηρεσίας εαν τα 
έργα αυτά επηρεάζουν ή επηρεάζονται από τα αντιπλημμυρικά, αρδευτικά έργα που 
οφείλουν οι  εταιρείες που κατασκευάζουν τον Ε65 και την σιδηροδρομική γραμμή ( 
ΕΡΓΟΣΕ ).

 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κος. Κυρμανίδης Ηλίας αντέκρουσε ότι, το κρινόμενο θέμα 
αφορά τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου και μόνο και συνεπώς εισηγείται  την 
απόρριψη του αιτήματος της αναβολής έγκριση της μελέτης  Περιβαλλοντικών  
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Παράλληλα έργα Λιανοκλαδίου, Δ.Δ. Λυγαριάς του Δήμου Λαμιέων 
στο Ν. Φθιώτιδας.
Κατόπιν των ανωτέρω το σώμα  προχώρησε σε ψηφοφορία.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης κος. Κυρμανίδης 
Ηλίας. 

Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης αποφάσισε

 κατά πλειοψηφία

με  8 ψήφους κατά της αναβολής  και 1 υπέρ της ( κας Καραβασίλη Ιουλίας ) τη συζήτηση  
έγκρισης της μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Παράλληλα έργα 
Λιανοκλαδίου, Δ.Δ. Λυγαριάς του Δήμου Λαμιέων στο Ν. Φθιώτιδας.
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ΘΕΜΑ 2ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την εισήγηση 
του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή Αντώνη η 
οποία αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική 
συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

 με  8 ψήφους υπέρ  και 1 κατά της ( κας Καραβασίλη Ιουλίας ) την έγκριση της μελέτης  
Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Παράλληλα έργα Λιανοκλαδίου, Δ.Δ. Λυγαριάς του 
Δήμου Λαμιέων στο Ν. Φθιώτιδας, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι:Τα συγκεκριμένα έργα είναι χρήσιμα και αναγκαία για 
την περιοχή και έπρεπε να έχουν γίνει πολλά χρόνια πριν…..
Σημειώνουμε, επίσης, τις σημαντικές καθυστερήσεις που υπάρχουν στην εξέλιξη του 
αναδασμού στην περιοχή, που δυστυχώς καρκινοβατεί από το 1998, εξαιτίας πολιτικών και 
διοικητικών παραλείψεων.
Αναφέρονται χαρακτηριστικά η κατάτμηση της τεχνικής μελέτης και οι καθυστερήσεις στην 
συγκρότηση και την λειτουργία των επιτροπών αναδασμού.
Επισημαίνουμε τέλος πως πριν ψηφίσουμε την συγκεκριμένη μελέτη για αρδευτικά και 
αποστραγγιστικά έργα στην περιοχή…. Πρέπει να έχουμε την γνώμη της Τεχνικής 
Υπηρεσίας αν τα έργα αυτά επηρεάζουν ή επηρεάζονται από τα αντιπλημμυρικά, 
αρδευτικά έργα που οφείλουν οι  εταιρείες που κατασκευάζουν τον Ε65 και την 
σιδηροδρομική γραμμή ( ΕΡΓΟΣΕ ).
Σε αυτή την βάση …… Προτείνουμε αναβολή του θέματος μέχρι να έρθει η εκτίμηση της 
Τεχνικής Υπηρεσίας.
Σε διαφορετική περίπτωση…. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
Επίσης ο κος Μπερμπερής Μωυσής τόνισε τα εξής:
Θα μιλήσω λίγο γενικότερα και με αφορμή το θέμα, καθότι ακολουθούν και άλλες 
εισηγήσεις  που αναφέρονται σε δημόσιες κατασκευαστικές παρεμβάσεις. Σε καμιά 
περίπτωση η όποια κρίση μας δεν αφορά την σκοπιμότητα του έργου. Αυτό άλλωστε 
μπορεί και να κινείται και στα όρια του θεσμικού μας ρολου.
Επίσης αναφορικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εν λόγω προτάσεων υπάρχει ένα 
ζήτημα.
Αυτό ίσως σε πολλές των περιπτώσεων είναι και μερικώς εφικτό από τους περισσότερους 
από εμάς, έχοντας όμως απόλυτη στήριξη και εμπιστοσύνη στη βούληση και την επάρκεια 
των υπηρεσιακών παραγόντων.
Αφουγκραζόμαστε βέβαια τις κατά καιρούς ενστάσεις της κοινωνίας και κάποιων ειδικών 
και κυρίως αν αυτά που με τις προτεινόμενες μελέτες εγκρίνονται, εφαρμόζονται στην 
πράξη ή και αν υπάρχει ο κατάλληλος και αποτελεσματικός μηχανισμός ελέγχου για την 
εφαρμογή τους.
Εκείνο που έχω να παρατηρήσω και ως αποτέλεσμα επαγγελματικής εμπειρίας κυρίως δε 
για έργα στο δημόσιο χώρο, ότι έχει επικρατήσει μια ελευθεριότητα στην τήρηση των 
περιβαλλοντικών όρων του στυλ, «έλα μωρέ δημόσιο έργο είναι ποιος θα μας μιλήσει». Ας 
είμαστε και λίγο εκ του προχείρου και για την οικονομία ας πετάξουμε τα μπάζα στο ρέμα ή 
ας κάνουμε μια κρυφή αμμοληψία από το ποτάμι.
Υπάρχουν βέβαια και αρκετές περιπτώσεις περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων που 
τεχνηέντως παρακάμπτονται. Τα μέτρα και τα σταθμά όμως πρέπει να είναι όμοια είτε 
αφορούν τον δημόσιο είτε τον ιδιωτικό χώρο. Οι μεγαλύτερες άλλωστε περιβαλλοντικές 
αστοχίες και στην Περιφέρεια μας, ίσως και λόγω κλίμακας των έργων, αφορούν τις 
δημόσιες παρεμβάσεις, βλέπε ΕΡΓΟΣΕ, Ε65 και σε σχέση με τα πρόσφατα πλημμυρικά 
φαινόμενα. 
Ψηφίζω θετικά επί του θέματος.
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ΘΕΜΑ 3ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την εισήγηση 
του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή Αντώνη η 
οποία αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική 
συζήτηση αποφασίζει  

ομόφωνα

την έγκριση της μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ΄΄ Διευθέτηση 
ποταμού Κηρέα στη Δ.Ε. Κηρέα ΄΄ στη Δ.Ε. Κηρέως του   Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγ. 
΄Αννας στο Ν. Ευβοίας  , σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι:Πρόκειται για χρήσιμο και αναγκαίο έργο…..Δεν 
έχουμε αντίρρηση.
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ΘΕΜΑ 4ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την εισήγηση 
του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή Αντώνη η 
οποία αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική 
συζήτηση αποφασίζει 

ομόφωνα

την έγκριση της μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου  του έργου΄΄ 
Διευθέτηση   Σαρανταπόταμου΄΄  στο   Δήμου  Ερέτριας στο Ν. Ευβοίας , σύμφωνα με την 
εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι:Πρόκειται για χρήσιμο και αναγκαίο έργο…..
Δεν έχουμε αντίρρηση.
Επισημαίνουμε την υπενθύμιση της Κτηματικής Υπηρεσίας της Εύβοιας, πως, τα 
απολήψιμα υλικά που προκύπτουν αν δεν χρησιμοποιηθούν στο ίδιο το έργο, πρέπει να 
συγκεντρώνονται και να δημοπρατούνται….
Κάτι τέτοιο κατά την γνώμη μας αυτό πρέπει να περιλαμβάνεται σε όλες τις συμβάσεις 
κατασκευής δημόσιων έργων.
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ΘΕΜΑ 5ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την εισήγηση 
του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή Αντώνη η 
οποία αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική 
συζήτηση αποφασίζει  

ομόφωνα

την έγκριση της μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου  του έργου΄΄ 
του έργου ΄΄ Διευθέτηση Μεσσάπιου Ποταμού΄΄ στο Δήμο Διρφύων - Μεσσαπίων Ν. 
Ευβοίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Το έργο είναι χρήσιμο και αναγκαίο….. Δεν έχουμε 
αντίρρηση.
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ΘΕΜΑ 6ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την εισήγηση 
του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή Αντώνη η 



οποία αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική 
συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

 με  8 ψήφους υπέρ  και 1 κατά της ( κας Καραβασίλη Ιουλίας ) την έγκριση της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) γιά την Περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενου 
Σ.Β.Κ.Τ., της εταιρείας <<WIND HELLAS - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ>> με διάνοιξη 
δρόμου πρόσβασης, με κωδική ονομασία θέσης <<1204870 ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΟΝ 2>> στη θέση 
<< ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΛΑΓΙΑ >>, Δ.Ε. Μαρμαρίου του Δήμου Καρύστου  Ν. 
Ευβοίας,σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Το έργο αφορά σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας 
της εταιρείας WIND HELLAS - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ., που έχει λάβει άδεια της 
Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.
Η τροποποίηση αφορά στην αναβάθμιση της διάταξης των κεραιών ….. Μαζί με αυτά 
εξασφαλίζεται και δρόμος για να υπάρχει ευκολότερη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις τους.
• Επειδή έχουμε σταθερή πολιτική αντίληψη για την ανάγκη  ουσιαστικής και 
συνεχιζόμενης αντίστασης στην ιδιωτικοποίηση των  υπηρεσιών που καλύπτουν 
κοινωνικές ανάγκες, μια και έτσι παραδίνονται ο λαός και η Χώρα στην εκμετάλλευση των 
μονοπωλίων…..
• Επειδή θεωρούμε τις τηλεπικοινωνίες κρατική ευθύνη και υποχρέωση.
• Επειδή με την συγκεκριμένη εισήγηση αναγνωρίζονται δικαιώματα και 
εξασφαλίζονται διευκολύνσεις σε μονοπώλια του κλάδου των τηλεπικοινωνιών….
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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ΘΕΜΑ 7ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την εισήγηση 
του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή Αντώνη η 
οποία αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική 
συζήτηση αποφασίζει 

ομόφωνα

 την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της εταιρείας  ΓΟΥΡΝΗ 
Ζ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος θέση  “ΒΛΑΝΤΗ ” Ερέτρια του Δήμου  
Ερέτριας στο Ν. Ευβοίας,σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι:Πρόκειται για συγκεκριμένη δραστηριότητα, που 
μπορεί να ελεγχθεί…..Βρίσκεται  μακριά από οικιστικές περιοχές…Δεν υπάρχουν 
αναφορές και παράπονα πολιτών….. 
Δεν έχουμε αντίρρηση.
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ΘΕΜΑ 8ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την εισήγηση 
του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή Αντώνη η 
οποία αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική 
συζήτηση αποφασίζει 

ομόφωνα

 την έγκριση της μελέτης των Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου 
σχιστολιθικών πλακών της ΄΄ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΠΕ ΄΄ στη θέση ΄΄ ΞΕΜΑΡΤΙΣΜΑ ΄΄ 



ΤΚ Πετριών ΔΕ Δυστίων   Δήμου  Κύμης - Αλιβερίου Ν. Ευβοίας,σύμφωνα με την 
εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Πρόκειται για συγκεκριμένη δραστηριότητα, που 
μπορεί να ελεγχθεί…..Βρίσκεται  μακριά από οικιστικές περιοχές…Δεν υπάρχουν 
αναφορές και παράπονα πολιτών….. 
Δεν έχουμε αντίρρηση.
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Κατά τη συζήτηση του παρακάτω θέματος μέσω ΄΄e-presence΄΄ συμμετείχε στη συζήτηση : 
ο κος Χαλαπάς Σταμάτης μελετητής και τοποθετήθηκε επί τα αναφερόμενα στη μελέτη.  

ΘΕΜΑ 9ο:  Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την 
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή 
Αντώνη η οποία αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από 
διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

με  8 ψήφους υπέρ  και 1 κατά της ( κας Καραβασίλη Ιουλίας ) την έγκριση της μελέτης  
Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση 
πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 98.000 κοτόπουλων πάχυνσης , ιδιοκτησίας των 
Χρήστου και Βιργινίας Χρ. Ζαμπέλη, με ενοικιαστή την εταιρεία ΄΄ CENTRAL FARMS I.K.E. 
΄΄    στη θέση «ΜΝΗΜΑ ΚΑΤΗ»,  Τ.Κ. Βαθέως της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδος, του Δήμου 
Χαλκιδέων Ν. Ευβοίας ,σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Πρόκειται για μονάδα που ήδη λειτουργεί….
Ζητείται η επέκταση της…..
Διατηρούμε επιφυλάξεις :

1. Επειδή η εγκατάσταση  βρίσκεται εντός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.
2. Διότι δεν ξέρουμε αν και πότε θα ικανοποιηθούν οι πρόσθετοι όροι που θέτει η 

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων….
Σε αυτή τη βάση…ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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Κατά τη συζήτηση του παρακάτω θέματος μέσω ΄΄e-presence΄΄ συμμετείχε στη συζήτηση : 
ο κος Μπουρδανιώτης Νικόλαος Τεχνικός Σύμβουλος της εταιρείας και τοποθετήθηκε επί 
τα αναφερόμενα στη μελέτη.  
 
ΘΕΜΑ 10ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την 
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή 
Αντώνη η οποία αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από 
διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

με  8 ψήφους υπέρ, 1 κατά της ( κας Καραβασίλη Ιουλίας )  την έγκριση της μελέτης  
Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για  την αδειοδότηση: α) μετατόπιση και επέκταση 
υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης (από 20 στρέμματα σε θαλάσσια έκταση 40 
στρέμματων), β)  χερσαίων  εγκαταστάσεων υποστήριξης της μονάδας σε δημόσια 
χερσαία έκταση και γ)  χερσαίων  εγκαταστάσεων  εντός της ζώνης αιγιαλού, στη θέση 



«Κατσούλη», του Δήμου Καρύστου Νομού Ευβοίας, της εταιρείας «BLUE FARM 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ Α.Ε.», σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι:Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ θεωρούμε σκόπιμο και 
αναγκαίο να επανεξετασθούν οι προσδιορισμένες περιοχές ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών 
( ΠΑΥ ) και η κατηγοριοποίηση τους ώστε να προστατεύεται καλύτερα το περιβάλλον, το 
δικαίωμα του λαού να απολαμβάνει ελεύθερα τις ακτές και  η ελεύθερη αλιεία. 
Σε αυτή την βάση σαν Περιφερειακό Συμβούλιο οφείλουμε να επανεξετάσουμε την 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου για το 
Χαρακτηρισμό και την Οριοθέτηση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης 
Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ), περιορίζοντας την παραχώρηση ανεξέλεγκτα στην χρήση του 
ιδιωτικού τομέα δημόσιας περιουσίας.
Κρίνουμε, επίσης, αναγκαίο τον έλεγχο των παρεμβάσεων που έχουν γίνει στις χερσαίες 
περιοχές για την υποστήριξη της λειτουργίας των υδατοκαλλιεργειών.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση….. Είναι ξεκάθαρη η αύξηση της έκτασης της θαλάσσιας 
περιοχής που ζητείται να χρησιμοποιηθεί…. 
Δεν εξηγείται επαρκώς η επιδιωκόμενη μετακίνησης της υπάρχουσας εγκατάστασης και η 
αλλαγή θέσης των κλωβών…..
Δεν γίνεται αναφορά στην υπάρχουσα εικόνα των χερσαίων εγκαταστάσεων…. Και 
μάλιστα ζητούν να αξιοποιήσουν και δημόσιου χαρακτήρα χερσαία έκταση.
Δεν γνωστοποιούν την πυκνότητα των εγκαταστάσεων υδατοκαλλιεργειών στην 
συγκεκριμένη περιοχή, που κατά την εκτίμηση μας είναι μεγάλη…..
Για αυτούς τους λόγους…. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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Κατά τη συζήτηση του παρακάτω θέματος μέσω ΄΄e-presence΄΄ συμμετείχε στη συζήτηση : 
ο κος γρηγορίου Βασίλειος μελετητής και τοποθετήθηκε επί τα αναφερόμενα στη μελέτη.  

ΘΕΜΑ 11ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την 
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή 
Αντώνη η οποία αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από 
διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

με  8 ψήφους υπέρ  και 1 λευκό ( κας Καραβασίλη Ιουλίας )  την έγκριση της μελέτης  
Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  για την ίδρυση πλωτής μονάδας πάχυνσης σε 
θαλάσσια έκταση 40 στρεμμάτων, στη θέση ΄΄ Β.Δ. Νήσου Φονιάς΄΄, Δ.Ε. Θίσβης, του 
Δήμου Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας,της εταιρείας ΄΄ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Α.Ε 
΄΄,σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Πριν ψηφίσουμε, ζητάμε να ενημερωθεί η Επιτροπή  
για την ύπαρξη άλλων μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας στην περιοχή και για το αν υπάρχουν 
αντιρρήσεις ή γενικότερες παρατηρήσεις από φορείς της περιοχής.
Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ. 
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ΘΕΜΑ 12ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την 
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή 
Αντώνη καθώς και  την  αριθμ. : 174/2020 απόφαση  του Δήμου Χαλκιδέων,  τα οποία 



αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση 
αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

 με  8 ψήφους υπέρ  και 1 κατά ( κας Καραβασίλη Ιουλίας ) την έγκριση της μελέτης  
Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (ΜΠΕ) γιά την περιβαλλοντική αδειοδότηση  
πτηνοτροφικής μονάδας  δυναμικότητας  50.000 κοτόπουλων  πάχυνσης, ιδιοκτησίας  της  
εταιρείας <<ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ  ΡΙΤΣΩΝΑΣ  ΕΠΕ>>  στη θέση  << Μνήμα Κάτη>>  ,Τ.Κ  
Βαθέως , Δημοτικής  Ενότητας  Αυλίδος , του Δήμου  Χαλκιδέων Ν. Εύβοιας. 
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Πρόκειται για μονάδα που ήδη λειτουργεί….
Ζητείται η επέκταση της…..
Διατηρούμε επιφυλάξεις :

1. Επειδή η εγκατάσταση  βρίσκεται εντός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, με 
συγκεκριμένες χρήσεις γης ( αγροτική δραστηριότητα ).

2. Διότι δεν ξέρουμε αν και πότε θα ικανοποιηθούν οι πρόσθετοι όροι που θέτει η 
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων….

Σε αυτή τη βάση…ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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ΘΕΜΑ 13ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την 
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή 
Αντώνη η οποία αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από 
διαλογική συζήτηση αποφασίζει  κατά 

πλειοψηφία

με  8 ψήφους υπέρ  και 1 κατά της ( κας Καραβασίλη Ιουλίας )  την έγκριση της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ανανέωση απόφασης έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων, μετατόπιση και εκσυγχρονισμό υφιστάμενης  πλωτής μονάδας 
πάχυνσης σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων, στην θέση «Ακρωτήρι Παπαδιάς», Τ.Κ. 
Λάρυμνας, Δ.Ε. Οπουντίων,του Δήμου Λοκρών, Νομού Φθιώτιδας, της εταιρείας 
«ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ Α.Ε.», σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι:Είναι γνωστή η θέση μας για τις ιχθυοκαλλιέργειες…. 
Αναπτύσσεται και στο 10ο θέμα της σημερινής ημερήσιας διάταξης….
Στην συγκεκριμένη περίπτωση….. Δεν εξηγείται επαρκώς η επιδιωκόμενη μετακίνηση της 
υπάρχουσας εγκατάστασης και η αλλαγή θέσης των κλωβών…..
Δεν γίνεται αναφορά αν θα υπάρξουν χερσαίες εγκαταστάσεις…. 
Δεν γνωστοποιείται από την εισήγηση  τη πυκνότητα των εγκαταστάσεων 
υδατοκαλλιεργειών στην συγκεκριμένη περιοχή, που κατά την εκτίμηση μας είναι 
μεγάλη…..
Για αυτούς τους λόγους…. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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ΘΕΜΑ 14ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την 
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή 
Αντώνη καθώς και την α) αριθμ. : 173/2020 απόφαση  του Δήμου Χαλκιδέων, β) το με 
αριθμ.πρωτ: 3073/15.09.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Χαλκιδέων, τα 
οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική 
συζήτηση αποφασίζει 



ομόφωνα

 την έγκριση της μελέτης των Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  για τροποποίηση 
και ανανέωση της ΑΕΠΟ της βιομηχανικής μονάδας κατεργασίας ελαιοπυρήνων και 
ξήρανσης φυτικής μάζας της εταιρείας  “ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.E.Β.Ε” που βρίσκεται 
και λειτουργεί στη θέση “ΒΛΑΧΟΘΑΝΑΣΑΚΗ ”, Τοπικής Κοινότητας Βαθέως Δ.Ε. Αυλίδας, 
του Δήμου  Χαλκιδέων στο Ν. Ευβοίας,σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
 Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι:Παρότι βρίσκεται μακριιά από κατοικημένες 
περιοχές….. 
Επειδή χρησιμοποιεί οργανικούς διαλύτες και  εκπέμπει πτητικές οργανικές ενώσεις, που 
είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες για τον άνθρωπο.
Επειδή από την ίδια την μελέτη προτείνονται συγκεκριμένα πρόσθετα μέτρα….
Διατυπώνουμε επιφυλάξεις για την ανανέωση της άδειας της επιχείρησης.
Εφόσον  το Δημοτικό Συμβούλιο της Χαλκίδας εξέφρασε σύμφωνη γνώμη…..
Δεν έχουμε αντίρρηση στην εισήγηση.
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Κατά τη συζήτηση του παρακάτω θέματος μέσω ΄΄e-presence΄΄ συμμετείχε στη συζήτηση : 
ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος κος Στ. Πολίτης και τοποθετήθηκε επί τα αναφερόμενα στη 
μελέτη.  

ΘΕΜΑ 15ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την 
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή 
Αντώνη καθώς και  την  αριθμ. : 4/2020 απόφαση της Κοινότητας Αμυγδαλιάς   του Δήμου 
Δωρίδας,  τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από 
διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά 

πλειοψηφία

με  8 ψήφους υπέρ, 1 κατά της ( κας Καραβασίλη Ιουλίας) την έγκριση της μελέτης  
Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
ισχύος 6 ΜW της ΄΄ ECO VAR POWER O.E ΄΄ στη θέση ΄΄ Κούτρης ΄΄   Δ.Ε. Λιδωρικίου του  
Δήμου Δωρίδας στο  Ν. Φωκίδας, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Η τοποθέτηση μας είναι σταθερή και αταλάντευτη και 
ξεκινάει από την αντίθεση μας στις πολιτικές ιδιωτικοποίησης της παραγωγής της 
ενέργειας…. Στην απελευθέρωση - τάχα - της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε 
και οι οδηγίες της, που την παραδίδουν στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του 
μεγάλου κεφαλαίου.
Στην προέκταση αυτών των πολιτικών, ξέρουμε, πως, η πρακτική των μονοπωλιακών 
ομίλων που δραστηριοποιούνται σε αυτό τον τομέα, δεν θα σεβόταν το περιβάλλον και την 
προστασία του.
Το κυνήγι του μεγαλύτερου κέρδους και οι ανταγωνισμοί τους  γέμισαν τα βουνά μας 
ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα.
Διαφωνούμε από θέση αρχών με τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας των επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου.
Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ αντιπαλεύουμε αυτές τις πολιτικές και τις συνέπειες τους.
Αποκαλύπτουμε τις ευθύνες της Ε.Ε και των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων της Ν.Δ, του 
ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ.
Λέμε ξεκάθαρα πως η προστασία του περιβάλλοντος και η οικολογική συνείδηση έχουν 
πολιτική διάσταση και ταξικό πρόσημο, μια και είναι σε όλους γνωστό πως αφετηρία όλων 



των αρνητικών παρεμβάσεων στο περιβάλλον και τα οικοσυστήματα που ζούμε είναι το 
καπιταλιστικό κέρδος.
Σε αυτή την βάση αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και να 
τον κινητοποιήσουμε.
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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ΘΕΜΑ 16ο:  Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την 
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής 
Αντώνης η οποία αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από 
διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

με  7 ψήφους υπέρ  και 1 κατά της ( κας Καραβασίλη Ιουλίας )και 1 λευκό του (κου 
Μπερμπερή Μωυσή) την έγκριση της μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 29,4ΜW της  ΄΄ ENERGY 
TRADING ΑΕ ΄΄ στη θέση ΄΄ ΚΟΡΥΦΗ΄΄  ΔΕ Δεσφίνας του  Δήμου Δελφών στο   Ν. 
Φωκίδας,σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι:Σύμφωνα με όσα είπαμε στο 15ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης….. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 93

Κατά τη συζήτηση του κατωτέρου θέματος η κα Κοροπούλη - Κατσιμίχα Βασιλική ζήτησε 
την αναβολή της συζήτησης του θέματος  της μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων 
(ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 18ΜW της εταιρείας ΄΄ 
ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ. ΄΄στις θέσεις << ΜΥΤΙΚΑΣ >> και  << ΞΕΡΑΚΙΩΝΑ 
>> των  Δήμων Αλιάρτου- Θεσπιέων και  Λεβαδέων  στο Ν. Bοιωτίας.

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο  πρόεδρος της επιτροπής κος  Κυρμανίδης Ηλίας , ο οποίος 
διαφώνησε με την αναβολή και ζήτησε να τεθεί σε ψηφοφορία η πρόταση της  Κοροπούλη 
- Κατσιμίχα Βασιλική.

ΘΕΜΑ 2ο - Εκτός Ημερήσιας Διάταξης : Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και 
Ανάπτυξης κος. Κυρμανίδης Ηλίας  εισηγήθηκε τη λήψη απόφασης για την αναβολή της 
συζήτησης του ανωτέρω θέματος.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης κος. Κυρμανίδης 
Ηλίας. 

Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης αποφάσισε κατά

 πλειοψηφία

με  8 ψήφους κατά της αναβολής  και 1 υπέρ της ( κας Κοροπούλη - Κατσιμίχα Βασιλικής ) 
τη συζήτηση της έγκρισης  της μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού 
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 18ΜW της εταιρείας ΄΄ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ. ΄΄στις θέσεις << ΜΥΤΙΚΑΣ >> και  << ΞΕΡΑΚΙΩΝΑ >> των  
Δήμων Αλιάρτου- Θεσπιέων και  Λεβαδέων  στο Ν. Bοιωτίας

 Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 94



Κατά τη συζήτηση του παρακάτω θέματος μέσω ΄΄e-presence΄΄ συμμετείχε στη συζήτηση  
ο Δήμαρχος Αλιάρτου - Θεσπιέων κος Ντασιώτης Γεώργιος εκφράζοντας την  αρνητική  
άποψη του Δημοτικού Συμβουλίου  επί της μελέτης για την εγκατάσταση της εν λόγω 
δραστηριότητας. 
 
ΘΕΜΑ 17ο:  Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την 
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή 
Αντώνη καθώς και:α)την αριθμ . 165 /2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Λεβαδέων , β) την αριθμ. :88/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Αλιάρτου - Θεσπιέων, τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού 
μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει  κατά

πλειοψηφία

 με  5 ψήφους υπέρ, 4 κατά της ( κας Καραβασίλη Ιουλίας, κας Κοροπούλη - Κατσιμίχα 
Βασιλικής, κου Βελισσαρίου Αναστάσιος και  του κου Μπερμπερή Μωυσή )    την έγκριση 
της μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 18ΜW της εταιρείας ΄΄ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝ. 
ΙΚΕ. ΄΄στις θέσεις << ΜΥΤΙΚΑΣ >> και  << ΞΕΡΑΚΙΩΝΑ >> των  Δήμων Αλιάρτου- 
Θεσπιέων και  Λεβαδέων  στο Ν. Bοιωτίας, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι:Σύμφωνα με όσα είπαμε στο 15ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης, συνεκτιμώντας και την άποψη του Δημοτικού Συμβουλίου Λειβαδιάς….. 
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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Κατά τη συζήτηση του παρακάτω θέματος μέσω ΄΄e-presence΄΄ συμμετείχε στη συζήτηση  
ο Δήμαρχος Αλιάρτου - Θεσπιέων κος Ντασιώτης Γεώργιος εκφράζοντας την  αρνητική  
άποψη του Δημοτικού Συμβουλίου  επί της μελέτης για την εγκατάσταση της εν λόγω 
δραστηριότητας. 

ΘΕΜΑ 18ο:  Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την 
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή 
Αντώνη καθώς και:α)την αριθμ. :89/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Αλιάρτου - Θεσπιέων, τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Κατά τη διαλογική συζήτηση ο πρόεδρος της επιτροπής ανέφερε ότι παρόλο που η Τοπική 
Κοινωνία όπως εκφράστηκε τόσο δια της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου την οποία 
ανέπτυξε και προφορικά ο Δήμαρχος όσο και απο τις αποφάσεις των Τοπικών Κοινοτήτων 
δεν προέβαλε λόγους που να αντικρούουν την κρινόμενη ΜΠΕ, αλλά εκφράζει την 
αντιθεσή της προς τη σκοπιμότητα της εγκατάστασης και λειτουργίας γενικά. 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε την απόρριψη της εισήγησης της υπηρεσίας λόγω της 
προαναφερόμενης καθολικής αντίθεσης της Τοπικής Κοινωνίας.
Η επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει  κατά

πλειοψηφία

 με  8 ψήφους υπέρ , 1κατά του (κου Πατσιούρας Γεώργιος)  αρνητικά για την έγκριση 
της μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 18ΜW της εταιρείας ΄΄ ΑΡΕΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΄΄ στη θέση 



<<Αγ. Βασίλειος >>  του  Δήμου Αλιάρτου- Θεσπιέων  στο Ν. Bοιωτίας, σύμφωνα με την 
εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι:Σύμφωνα με όσα είπαμε στο 15ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης ….. συνεκτιμώντας και την άποψη του Δημοτικού Συμβουλίου Αλιάρτου………. 
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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ΘΕΜΑ 19ο:  Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την 
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή 
Αντώνη καθώς και: α)την αριθμ. :100/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων, β) το με αριθμ. πρωτ:221157/557/22-10-2020 έγγραφο με τις 
απόψεις του συλλόγου ΄΄ Ελικώνιοι περιπατητές΄΄, του συλλόγου ΄΄ Το Κοινόν των 
Βοιωτών΄΄ ,καθώς και το Ψήφισμά διαμαρτυρίας των κατοίκων της Τοπικής 
Κοινότητας ΄Ασκης, β)το με αριθμ.πρωτ: :19451/27.10.2020 έγγραφο του Δήμου 
Θηβαίων με το οποίο ζήτησε την αναβολή της συζήτησης του θέματος προκειμένου να 
συνεδριάσει για τη λήψη απόφασης, τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του 
παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει  

ομόφωνα

την αναβολή  της συζήτησης για την έγκρισης  μελέτης  Περιβαλλοντικών  
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 21ΜW της 
εταιρείας ΄΄ ΚΑΔΜΕΙΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΄΄ στη θέση << ΖΑΓΑΡΑΣ >>  των  
Δήμων Θηβαίων και Αλιάρτου - Θεσπιέων  στο Ν. Bοιωτίας, σύμφωνα με την εισήγηση της 
υπηρεσίας κατόπιν αιτήματος του Δήμου Θηβαίων προκειμένου να συνεδριάσει για τη 
λήψη σχετικής απόφασης.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι:Σύμφωνα με όσα είπαμε στο 15ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης ….. συνεκτιμώντας και την άποψη του Δημοτικού Συμβουλίου Αλιάρτου και 
δεκάδες υπογραφές κατοίκων της περιοχής  ……….  ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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ΘΕΜΑ 20ο:  Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την 
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή 
Αντώνη καθώς και: α)το αριθμ.πρωτ: :2553/31-7-2020 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης 
του Δήμου Χαλκιδέων  β)την αριθμ.147/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Χαλκιδέων, τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού 
μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

 με  7 ψήφους υπέρ, 1 κατά της ( κας Καραβασίλη Ιουλίας) και 1 λευκό της (κας 
Κοροπούλη - Κατσιμίχα Βασιλικής) την έγκριση της μελέτης  Περιβαλλοντικών  
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου  ΄΄ Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και 
Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Χαλκίδας ΄΄    στη θέση « ΠΕΙ 
ΔΟΚΟΥ», του Δήμου Χαλκιδέων Π.Ε Ευβοίας, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι:Πρόκειται για ένα πολύ χρήσιμο έργο που αφορά 
όλους τους Δήμους της Κεντρικής και Νότιας Εύβοιας. Και σχετίζεται με την διαχείριση των 
στερεών αποβλήτων.



1. Έχουμε διαφορετική αντίληψη για τον ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε, σαν ανώνυμης 
εταιρείας που λειτουργεί με ιδιωτικό-οικονομικά κριτήρια χωρίς ουσιαστικό έλεγχο 
των Δημοτικών Συμβουλίων και καταχωρείται σαν Φορέας υλοποίησης.

2. Διατυπώνουμε επιφυλάξεις για την διάθεση των επεξεργασμένων στραγγισμάτων 
στον Λήλαντα ποταμό, αν προηγούμενα δεν εξασφαλιστεί η καλύτερη και με τα πιο 
σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα μέθοδος επεξεργασίας.

3. Έχουμε αμφιβολίες για το κατά πόσον θα εξασφαλισθεί η τήρηση των 
προβλεπόμενων όρων προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και τα συνοδά έργα.

4. Προβληματιζόμαστε για το αν θα υπήρχε δυνατότητα εξυπηρέτησης των στόχων της 
συγκεκριμένης εγκατάστασης με άλλο σχεδιασμό.

Για αυτούς τους λόγους δεν αποδεχόμαστε την εισήγηση……
Ζητάμε την επανεπεξεργασία της και την γνώμη του Τεχνικού Επιμελητηρίου. 
Συνεχίζουμε να παλεύουμε ενάντια σε κάθε μορφή ιδιωτικοποίησης στην διαχείριση των 
απορριμμάτων… για τον αποκλειστικά δημόσιο χαρακτήρα των αναγκαίων υπηρεσιών σε 
αυτόν τον τομέα, που θα ελέγχονται στα πλαίσια διαδημοτικής συνεργασίας από όλους 
τους ενδιαφερόμενους Δήμους, με διαφανή και αδιάβλητα κριτήρια.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 98

Ύστερα από τα παραπάνω, λύεται η συνεδρίαση στις  12.50 μ.μ. και  συντάχθηκε το 
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα παρόντα μέλη, ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            ΤΑ ΜΕΛΗ                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κυρμανίδης Ηλίας                Πατσιούρας Γεώργιος                     Αλεξοπούλου Δέσποινα

    
  Αναγνώστου Μαρία

    Αποστολόπουλος Κων/νος

   Βελισσαρίου Αναστάσιος 

  Καραβασίλη Ιουλία 

  Κοροπούλη - Κατσιμίχα Βασιλική

  Κούκουζας Ευάγγελος

   Μπερμπερής Μωυσής

 



         


